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Σύμβαζη αξίαρ 1,09διρ δολ ΗΠΑ Δήμος Νηοςμπάι και διεθνούρ κοινοππαξίαρ για καηαζκεςή και 

διασείπιζη μονάδορ παπαγωγήρ ενέπγειαρ από απόβληηα. 

O Γήκνο Νηνπκπάη ππέγξαςε ζπκθσλία κε θνηλνπξαμία δηεζλώλ θνινζζώλ επελδπηηθνύ/ελεξγεηαθνύ θιάδνπ, 
αμίαο 1,09δηο δνι.ΗΠΑ, γηα ηελ θαηαζθεπή θαη 35εηή παξαρώξεζε δηαρείξηζεο κίαο εθ ησλ κεγαιύηεξσλ 
παγθνζκίσο κνλάδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο από απόβιεηα (EfW). Σε ελ ιόγσ θνηλνπξαμία ζπκκεηέρεη ν 
επελδπηηθόο βξαρίνλαο ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ Νηνπκπάη Dubai Holding, ν ηαπσληθόο επελδπηηθόο θαη εκπνξηθόο 
νίθνο ITOCHU Corporation, ν ειβεηηθόο θνινζζόο παξαγσγήο ελέξγεηαο από απόβιεηα Hitachi Zosen Inova, ν 
βειγηθόο θαηαζθεπαζηηθόο Όκηινο BESIX Group θαη ν εκηξαηηλόο Όκηινο επίζεο θαηαζθεπώλ Tech Group. Δλ 
ιόγσ ζπκθσλία, ππόδεηγκα ζύκπξαμεο δεκνζίνπ-ηδησηηθνύ ηνκέα, ζπγθαηαιέγεηαη ζηηο ζεκαληηθόηεξεο 
επελδύζεηο ζε θιάδν ΑΠΔ ζηα ΗΑΔ. Δλ ιόγσ ζρέδην έρεη εμαζθαιίζεη έγθξηζε ρξεκαηνδόηεζεο 900 εθ.δνι.ΗΠΑ 
από ηελ Ιαπσληθή Τξάπεδα Γηεζλνύο Σπλεξγαζίαο-JBIC θαη άιινπο νξγαληζκνύο, κεηαμύ νπνίσλ νη Société 
Générale Bank, KfW IPEX Bank, Standard Chartered Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Mizuho Bank, 
Ltd., Siemens Bank θαη Crédit Agricole Bank. 

Δηδηθόηεξα, ε ζύκβαζε αθνξά θαηαζθεπή ηνπ Κέληξνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Νηνπκπάη, ζηελ πεξηνρή 
Warsan, γηα ηελ δηαρείξηζε 5.666 ηόλσλ/εκεξεζίσο αζηηθώλ ζηεξεώλ απνβιήησλ ηνπ Νηνπκπάη, ζπλνιηθά 
1,9εθ. ηόλσλ απνβιήησλ εηεζίσο θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε ελέξγεηα πεξίπνπ 200MW, νπνία ζα δηνρεηεύεηαη 
ζην ηνπηθό δίθηπν. Σηελ θαηαζθεπή ηεο κνλάδαο ζα απαζρνιεζνύλ 2500 εξγάηεο θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 16 
ππξγνγεξαλνί. Η κνλάδα ζα έρεη ηελ δπλαηόηεηα επεμεξγαζίαο πζννζηνύ έσο 45% ησλ αζηηθώλ απνβιήησλ ηνπ 
Νηνπκπάη, ειαρηζηνπνηώληαο ηελ απόζεζε απνβιήησλ ζε ρώξνπο πγεηνλνκηθήο ηαθήο, ζε εθαξκνγή 
Σηξαηεγηθήο Καζαξήο Δλέξγεηαο Νηνπκπάη 2050 θαη ζύκθσλα κε ζηόρνπο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο ΟΗΔ.  

Ο Γεληθόο Γηεπζπληήο ηνπ Γήκνπ Νηνπκπάη, Dawoud Al Hajri, δηαβεβαίσζε όηη ε θαηαζθεπή ηνπ Κέληξνπ 
Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ Νηνπκπάη εμειίζζεηαη ζύκθσλα κε ρξνλνδηάγξακκα, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Σεΐρε 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Αληηπξνέδξνπ θαη Πξσζππνπξγνπ ησλ ΗΑΔ θαη Ηγεκόλα ηνπ Δκηξάηνπ ηνπ 
Νηνπκπάη, ζε πιαίζην ζηξαηεγηθήο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο, κείσζεο εθπνκπώλ άλζξαθα, 
κείσζεο απνξξηκκάησλ πξνο ΦΥΤΑ θαη ζπκβνιήο ζε ζηξαηεγηθή θαζαξήο ελέξγεηαο. Από πιεπξάο ηνπ, ν Γ/λσλ 
Σύκβνπινο (acting) ηνπ Dubai Holding, Ahmad Hamad Bin Fahad, ζεκείσζε όηη ηα έξγα βηώζηκεο αλάπηπμεο 
βξίζθνληαη πάληα ζηελ «θαξδηά» ηνπ Οκίινπ, ελώ εμέθξαζε ηελ πεπνίζεζε όηη ε επξύηεξε πεξηνρή ζα 
αθνινπζήζεη ηα βήκαηα ηνπ Νηνπκπάη ζηελ αλάπηπμε αληίζηνηρσλ έξγσλ βηώζηκεο αλάπηπμεο. Ο Γηεπζπληήο 
ηνπ Dubai Holding, Khalid Al Malik, επεζήκαλε, ηέινο, όηη ελ ιόγσ ζπκθσλία απνηειεί νξόζεκν γηα ηελ 
εμαζθάιηζε βηώζηκνπ κέιινληνο γηα ηελ επεκεξία ησλ επόκελσλ γελεώλ θαη επηβεβαηώλεη ηελ εκπηζηνζύλε ησλ 
δηεζλώλ αγνξώλ ζηελ αγνξά ηνπ Νηνπκπάη, αιιά θαη ηελ ειθπζηηθόηεηά ηνπ σο επελδπηηθνύ πξννξηζκνύ, έζησ 
θαη ζε πεξηόδνπο θξίζεο.  
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